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A készülék biztonságos használata 

• Ne változtassa beállításokat, amíg a gép működik. A funkciómód 

váltása hegesztés közben károsíthatja a gépet. Az ilyen módon okozott 

károkra nem vonatkozik a garancia. 

• A gép bekapcsolása előtt húzza ki a munkakábelt a gépből, hogy 

elkerülje az ív képződést, ha az elektróda érintkezik a munkadarabbal. 

 

A készülék indítása előtt olvassa el az utasításokat. 

Csak a gyártó által szállított eredeti felszerelést 

használjon.  

 

Egyes alkatrészek felrobbanhatnak. Mindig 

használjon hosszú ujjú védőruházatot és 

arcvédőt.  

 

A statikus feszültség károsíthatja az elektronikus 

alkatrészeket. 
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Használjon  arcvédőt és hegesztőpajzsot. Mindig 

hegesztők számára tervezett védőruházatot 

használjon. A fém szilánkok károsíthatják a szemét. 

Mindig használjon biztonsági arcvédőt, vagy szemüveget. 

 

Az áramütés halált okozhat. Ne érintse meg az 

elektromos alkatrészeket, amikor a készülék 

áramellátásra van csatlakoztatva. Használjon száraz és teljes 

védőkesztyűt és védőruházatot.  

 

A gázok és gőzök egészségre veszélyesek lehetnek. 

A hegesztési folyamat során hegesztőgázok és 

füstök szabadulnak fel. Ezen anyagok belégzése 

veszélyes lehet az egészségre. 

 

Az alkalmazott hegesztési eljárástól függően 

használjon megfelelő szűrőkkel ellátott 

védőpajzsokat. 
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A készülék forgó-mozgó alkatrészei sérüléseket 

okozhatnak. 

 

 A folyamatos használat miatt a készülék túlmelegedhet. 

 

 

A sérült gázpalackok felrobbanhatnak. A palackok 

nagynyomású gázt tartalmaznak. Győződjön meg arról, 

hogy a palackokat az egészségvédelmi, biztonsági és 

munkavédelmi követelményeknek megfelelően kezelik és tárolják. 

 

A hegesztett alkatrészek égési sérüléseket okozhatnak.

  

 

 

A pisztolyból kiálló huzal éles, és sérülést okozhat. 



  

  9 

Tűz és robbanás veszélyes. A hegesztési munka során tűz 

keletkezhet. A hegesztési munkaterületnek távol kell 

lennie, és védenie kell gyúlékony és robbanásveszélyes 

anyagok közelségétől. 

A mágneses mező megzavarhatja a pacemakerek    

működését. A munka megkezdése előtt forduljon orvoshoz. 

Megfelelő védelem nélkül ne hegesszen magasban. 

• A munka megkezdése előtt adja meg a készülék működtetésének 
helyét. 

• A készüléket úgy kell csatlakoztatni a hálózathoz, hogy bármikor 
szabadon kezelhető legyen. 

• A tápkábel működés közben nem lehet feszes. 
• Ne használja a készüléket olyan felületen, amely felborulhat. 
• A készülék mozgatásához csak a készülék tetjén található 

fogantyút használja. Ne húzgálja a hegesztőkábeleken vagy a 
tápkábelen keresztül! 

• A készülék és a gázpalackok mozgatását és szállítását külön kell 
végrehajtani. A gépet csak a gyári hordozófogantyúkkal 
szállíthatja. 
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• A helytelen használat tilos. 

FIGYELEM! 

 

A terhelési tesztet szobahőmérsékleten hajtották végre, és a szimuláció 

eredményeként meghatározták az bekapcsolási időt (terhelési tényezőt) 25 ° 

C-on. A készüléket professzionális hegesztési munkák végzésére tervezték ipari 

körülmények között, érvényes képesítési bizonyítvánnyal rendelkező 

személyek használhatják. 

 

 

A felhasználói kézikönyv megtartása és az abban ismertetett irányelvek 

betartása lehetővé teszi a készülék megfelelő használatát a jövőben. Az alábbi 

figyelmeztetések célja a felhasználó biztonságának és a környezetbarát 

működésnek a biztosítása. A készülék telepítése és használata előtt 

figyelmesen olvassa el a teljes kézikönyvet. 

 

 
 

 !  !
FIGYELEM: Ez az A osztályú berendezés nem használható lakóövezetekben, 

ahol az áramot a lakossági kisfeszültségű hálózati rendszeren keresztül 

szállítják. Ezen helyeken az elektromágneses összeférhetőség biztosításában 

nehézségek merülhetnek fel a vezetékben keletkező és sugárzott zavarok miatt. 
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• A csomagolás felbontása után ellenőrizze, hogy a készülék szállítás 
közben nem sérült-e meg. Ha kétségei vannak, forduljon 
szervizünkhöz. 

• A készüléket csak képzett személy vagy fogyasztó használhatja. 
• A készülék üzembehelyezésekor minden elektromos 

tevékenységet képzett szakemberre kell bíznia 
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MIGPULSE 202DP MŰSZAKI ADATOK 

A fogyóelektródás ívhegesztés (GMAW) egy ívhegesztési folyamat, amikor egy 

fogyóelektródát (huzalt) egy elektromotorral hajtott huzalelőtoló kerekein keresztül 

vezetnek a hegesztőpisztoly áramátadójához,  ahol a hegesztőáramot a hegesztő 

áramforrás táplálja. A munkadarab és a huzal vége között jön létre a hegesztési ív, ahol a 

huzalvég beolvad a hegfűrdőbe. Az ívet és a hegfürdőtt egyaránt védi a pisztolyból áramló 

védőgáz, vagy „önvédő” huzalok esetén a huzalmag által képződő gázok. Az eljárás nagyon 

sokoldalú, mivel a huzal megfelelő összetételének, átmérőjének és védőgázának 

megválasztásával alkalmazható a vékony lemezektől a vastag lemezekig, valamint a 

szénacéltól az alumíniumötvözetig terjedő fémekig. 

 

MŰSZAKI ADATOK MIGPULSE 202 DP 

Tápegység 230V +/- 15% 50/60Hz 

Hegesztőáram 

MIG:40-200 

MMA:30-200 

TIG:20-200 

Bekapcsolási idő 60% 

  

Huzalsebesség 2-15M/min 

Anyagvastagság 0.5-5mm 

Huzalátmérő 0.8-1,0mm (acél) 

          0.8-1,2mm (alu) 

Méret (mm) 460x220x375mm 

Nettó tömeg (kg) 15.6kg 
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PANEL MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

1 MIG/MMA/LIFT TIG VÁLTÓ GOMB, 3 MÁSODPERCIG NYOMVA TARTVA ELMENTI A 

BEÁLLÍTÁSOKAT 

2 VRD/2T/4T funkciókat váltó gomb. 2T/4T funkció MIG hegesztés közben 

kapcsolható. Hosszan nyomva 3 másodpercig a gombot az előre beállíthatja 

huzalelőtolás sebességet, ha újra nyomja 3 másodpercig akkor visszavált a kijelző 

áramerősségre. Az MMA hegesztése közben nyomja meg hosszan 3 másodpercig a 

VRD funkció be- és kikapcsolásához. 

3 Ívfeszültségbeállító gomb: Nem szinergikus módban forgassa el a gombot a 

feszültség beállításához. Szinergikus módban finomon beállíthatja az ívfeszültség 

korrekciót, plusz-mínusz arányát. 

4 Impulzus nélküli / impulzus / kettős impulzus gomb. MIG impulzus nélküli 

hegesztés közben 3 másodpercig tartsa lenyomva a szinergikus  funkció be- és 

kikapcsolásához. 

6 

 

 

 

 

5 

10 
 

1 

2 

3 

4 
 

5 6 
 

7 
 

9 
 

8 
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5 Huzalátmérő gomb a megfelelő huzaéátmerő beállításához. Nyomja meg hosszan 3 

másodpercig a távirányító be- / kikapcsolásához. 

6 Hegesztő anyag választó gomb Folyamatosan világít: AL-Si, Villogó fény: Al-Mg;  

A szilícium bronz hegesztéshez kettős impulzus állapotban kell lennie. 

7 Többfunkciós adatbeállító gomb, az adatok beállítása a funkció szerint. 

8 Menü gomb Impulzus nélküli hegesztési állapotban ez a gomb vezérli a huzal 
sebességét (hegesztőáramát), a feszültséget finombeállítja, az induktivitását 
finombeállítja. 

Impulzusos állapotban ez a gomb vezérli a huzal sebességét (hegesztőáram), a 
feszültség finombeállítását, az induktivitás finombeállítását, az impulzus 
frekvenciájának beállítását, a maximális impulzusteljesítmény-ciklus 
finombeállítását. 

Kettős impulzus állapotban ez a gomb vezérli a huzal csúcssebességét 
(csúcshegesztési áram), a feszültség finombeállítását, az induktivitás 
finombeállítását, a két impulzus frekvencia beállítását, a csúcs kettős impulzusú 
teljesítmény-ciklus finombeállítását, az alacsony tolási sebességet (az alacsony 
hegesztési áramot). 

Hosszan nyomja meg a 3 másodpercre a gyári beállítások visszaállításához. 
9 Hegesztő-áramerősség kijelző 

10 Ívfeszültség kijelző 
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MIG MŰKÖDTETÉSE 

 

 
 
 
 
 
 
1. Csatlakoztassa a hegesztőpisztolyt az előlapon lévő Euro Mig pisztoly 
csatlakozóaljzatába, és húzza meg. 
2. Helyezze a testkábel csatlakozóját a szükséges polaritásba. Tömör, porbeles 
(nem önvédő) huzal esetén amikor gázvédelemre van szükség a negatív 
pólusra helyezze a testkábelt. Ha önvédő portöltetű huzalt használ, tehát 
nincs védőgáz a testkábelt a pozitív pólusra csatlakoztassa. Továbbá az előtoló 
felett lévő polaritás váltó csatlakozó helye a felső rajznak megfelelően kösse 
be a polaritás helyességet.  
3. Csatlakoztassa a gáztömlőt a reduktorhoz, és csatlakoztassa a szabályozót a 
gázpalackhoz. Óvatosan nyissa ki a gázpalack szelepét, állítsa az áramlást a 
hegesztéshez szükséges értékre. 
4. Helyezze be a megfelelő típusú és méretű huzaelőtoló görgőket (lásd a 
huzalelőtoló görgők kiválasztásának fejezetét) 
5. Helyezze a huzaldobot a tekercstartóra. Vezesse a huzalt a huzalelőtoló 
bemeneti vezetőcsőjébe a meghajtó görgőig. 
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6. A huzalfeszítő egységnél kifelé fordítva engedje el a szorítócsavart. Ez 
lehetővé teszi a felső görgőkar nyitott helyzetbe való állítását. A 
hegesztőhuzal végig átmehet a bemeneti vezetőn, az alsó hajtott görgő 
hornyába és a kimeneti kapiláriscsőbe. 
7. Ellenőrizze, hogy a hajtó görgő hornya megfelel-e a használt huzalnak. A 
megfelelő méretet a beépített görgő látható oldalára gravírozzák. Ellenőrizze 
azt is, hogy a megfelelő méretű áramátadó van-e hegesztőpisztolyban. 
8. Helyezze vissza a felső görgőkart zárt helyzetbe, és állítsa be a 
szorítócsavart úgy, hogy a meghajtó görgő megfelelő szorítással biztosítsa az 
állandó huzalelőtolási sebességet. Ne húzza meg túlzottan! 
9. A berendezés bekapcsolása után a hegesztőpisztoly kapcsolót nyomja meg, 
hogy a huzalt a pisztoly kábelén keresztül végigtolja. 
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HUZALELŐTOLÓ GÖRGŐ VÁLASZTÁSA 

Tömör huzal- acélhoz, rozsdamentes acélhoz V alakú horonnyal rendelkező 

meghajtó görgőre van szükség az optimális feszesség és tolási képesség 

érdekében. A tömör huzalnál több lehet erre a huzalra a felső nyomóhengerről 

kifejtett nyomás, amely a huzalt a horonyban tartja, és a V alakú horony jobban is 

képes tolni ezt a huzalt. A tömör huzalnak nagyobb a szilárdsága van, ezért 

merevebbek és nem hajlanak meg olyan könnyen. 

A puha huzal- alumíniumhoz U alakú horony szükséges. Az alumínium huzal sokkal 

kisebb szilárdsággal rendelkezik, könnyen hajlítható és ezért nehezebben 

kezelhető. A puha huzalok könnyedén befűzhetők a huzaladagolónál, ahol a huzalt 

a pisztoly bemeneti vezetőcsőjébe vezetik. Az U alakú horony nagyobb felületen 

kínál fogást és a tapadást, így segíti a lágyabb vezeték tolását. A puhább huzalok 

kisebb nyomást igényelnek a felső nyomóhengertől, hogy elkerüljék a huzal 

alakjának deformálódását. A túl nagy nyomás kiszorítja a huzalt a horonyból, 

eldeformálja, és elakad az áramátadóban. 

 
TARTOZÉKOK: 
 
V ALAKÚ Hajtóhenger - acélhuzal 
1 x 0.8-1.0 V 
U ALAKÚ Hajtóhenger- ALUMÍNIUM Huzal 
1 x 1.0-1.2 U
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MIG BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ 

 

Hegesztési mód kiválasztása 

 

Az éppen világító LED mutatja, hogy 

melyik hegesztési módot választotta.  

 
 

 

Mód beállító gomb működése 

Kétütemű (2T) hegesztés: Ha megnyomja 

a pisztolyt, a gomb lenyomásával 

megkezdődik a hegesztés, elengedésekor 

a hegesztés leáll. 

Négyütemű (4T) hegesztés: Amikor 

megnyomja a pisztolyt, majd elengedi, 

elkezd hegeszteni. Ha ismét megnyomja, 

leáll a hegesztés. A 4T mód ajánlott 

hosszú ideig tartó hegesztési helyzetben. 
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A hegesztőáram mód kiválasztása 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az 

impulzus funkció csak szinergikus módban 

működik. 

-no pulse: amikor mindkét jelzőfény 

kialszik, a készülék nincs impulzus 

üzemmódban. 

Impulzus: amikor szimpla impulzus 

(SINGLE PULSE) LED-je világít. (Lásd a MIG 

/ MAG HEGESZTÉSE IMPULZUS) 

dupla impulzus: amikor (DUAL PULSE) 

LED-je világít. 

 

A huzal átmérőjének megválasztása 

Nyomja meg a gombot a megfelelő 

huzalátmérő kiválasztásához: 

0.8/1.0/1.2mm. 

 

 
 

 

A hegesztőanyag kiválasztása 

A MIG gép 5 féle anyagot képes 

hegeszteni. A megfelelő anyagok 

kiválasztásához nyomja meg a gombot. 

Ha az AlSi / AlMg fény kigyullad, az azt 

jelenti, hogy az AlSi-t választja. Amikor az 

AlSi / AlMg villog azt jelenti, hogy az AlMg 



 

 20 

lehetőséget választja. A szilícium bronz 

hegesztéshez kettős impulzus állapotban 

kell lennie a gépnek. 

 

Alacsony (BAS) áram beállítás (4T kettős 

impulzus üzemmódban) 

Nyomja meg a gombot a gépen, amikor az 

„A” LED kigyullad, a „BAS” szó megjelenik 

a bal képernyőn. Ez az alapáram 

beállítását jelenti. Forgassa el a jobb 

oldali gombot az áram beállításához. 

 

Csúcsáram (PEK) beállítása (4T kettős 

impulzus üzemmódban) 

Nyomja meg ismét a gombot, amikor az 

„A” LED kigyullad, a bal oldali kijelzőn a 

„PEK” felirat látható. Ez az aktuális 

csúcsbeállítást jelenti. Forgassa el a jobb 

oldali gombot a beállításhoz 

 

Induktivitás beállítása 

Nyomja meg a gombot, amikor az „L” LED 

világít, a bal oldali kijelzőn az „IND” felirat 

látható. Ez az aktuális beállítást jelenti. 

Forgassa el a jobb oldali gombot az 

induktivitás beállításához. 

 

Ívfeszültség beállítása 

Nyomja meg a gombot, amikor a „V” LED 

kigyullad, forgassa el a jobb oldali gombot 

a feszültség beállításához. 

 

B A S 

P E K 

I N D 
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Huzalsebesség beállítása 

Hosszan nyomja meg a 2T / 4T 

funkciógombot 5 másodpercig. 

Ezután az „M / min” fény kigyullad. 

Forgassa el a jobb oldali gombot a huzal 

sebességének beállításához. (1.5-

12M/min) 

 

 

 

 

 

Impulzus frekvencia beállítása 

Nyomja meg a gombot, amikor az „F (Hz)” 

LED világít, a bal oldali kijelzőn a „FRE” 

felirat látható. Ez impulzusfrekvencia-

beállítást jelent. Forgassa el a jobb oldali 

gombot a frekvencia beállításához. 

 

Impulzus munkaciklus beállítása 

Nyomja meg a gombot, amikor a „Duty” 

LED világít, a bal oldali kijelzőn a „DUE” 

látható. Ez az impulzusos munkaciklus-

beállítást jelent. Forgassa el a jobb oldali 

gombot a munkaciklus beállításához. 
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MIG Hegesztőáram-huzalátmérő és lemezvastagság-diagram 

Huzaltipus Anyagvastagság 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 

AL-Si1.0/(4043) 

(DCEP) 

Huzalsebesség（M/min） 2.0  4.2  5.8  7.0  8.5  

Hegesztőáram (A) 24  58  85  107  133  

Ívfeszültség 16.0  18.3  19.2  21.0  22.5  

AL-Si1.2/(4043) 

(DCEP) 

Huzalsebesség（M/min） 1.5  3.0  4.5  6.5  7.8  

Hegesztőáram 27.0  64  100  143  173  

Ívfeszültség 16.5  17.8  19.5  22.5  24.5  

Al-Mg1.0/(5356) 

(DCEP) 

Huzalsebesség（M/min） 2.5  6.0  8.0  11.0  12.5  

Hegesztőáram (A) 30  70  95  130  148  

Ívfeszültség 14.8  18.3  19.8  22.8  23.4  

Al-Mg1.2/(5356) 

(DCEP) 

Huzalsebesség（M/min） 2.2  4.0  5.3  7.5  8.5  

Hegesztőáram (A) 33  65  89  128  141  

Ívfeszültség 15.7  17.2  17.7  19.3  20.0  

AL1.0/(1070) (DCEP) 

Huzalsebesség（M/min） 2.8  5.3  7.0  8.5  10.0  

Hegesztőáram (A) 37  77  107  133  160  

Ívfeszültség 16.9  18.9  21.0  22.5  23.6  

Al-Si 1.2/(1070) 

(DCEP) 

Huzalsebesség（M/min） 1.7  3.2  4.0  5.8  6.9  

Hegesztőáram (A) 30.0  68.0  88.0  127.0  152.0  

Arc voltage 16.7  18.0  18.8  21.6  22.9  

Cu-Si 1.0/(CuSi) 

(DCEP) 

Huzalsebesség（M/min） 4.0  9.0  12.0  14.0  16.0  

Hegesztőáram (A) 70.0  156.0  200.0  237.0  260.0  

Arc voltage 19.0  23.8  25.5  27.0  29.0  

Cu-Si 1.2/(CuSi) 

(DCEP) 

Huzalsebesség（M/min） 2.8  5.4  6.8  8.5  9.4  

Hegesztőáram (A) 72.0  153.0  194.0  220.0  241.0  

Ívfeszültség 19.7  23.5  25.6  28.5  29.6  
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LIFT TIG BEÁLLÍTÁSI ÚTMUTATÓ 

A TIG (Tungsten Inert Gas) módszer szerint az elektromos ív inert gáz (argon) 
védelme alatt jön létre a hegesztett elem és a tiszta volfrám, vagy pálástján 
szenyezett volfrám elektróda (nem olvadó, fogyó) között. 
 
A TIG-módszer különösen ajánlott a fémek esztétikus és jó minőségű 
összekapcsolásához. Ehhez azonban mindkét hegesztett elem széleinek 
megfelelő előkészítése és megtisztítása szükséges. A hozaganyag mechanikai 
tulajdonságainak hasonlóaknak kell lenniük a hegesztett alkatrészek 
tulajdonságaihoz. A védőgáz szerepét mindig a tiszta argon látja el, melyhez a 
beállított hegesztőáramtól függően más-más átfolyási mennyiséget kell 
beállítani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Csatlakoztassa a hegesztőpisztolyt az előlapon található DINSE csatlakozóba és húzza 

meg. 

2. Helyezze a testkábel csatlakozóját a pozitív aljzatba. A TIG pisztoly csatlakozóját az előlapi 

negatív aljzatba. 3. Csatlakoztassa a gáztömlőt a reduktorhoz, ami a gátpalackra van 

szerelve. Óvatosan nyissa ki a gázpalack szelepét, állítsa az áramlást a hegesztéshez 

szükséges értékre.  
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A hegesztési mód kiválasztása 

Nyomja meg a gombot, ekkor kigyullad a 

„Lift TIG” jelzőfény. 

 

HEGESZTŐÁRAM 

Forgassa el a jobb oldali gombot a 10–200 

A közötti áram beállításához. 
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HEGESZTÉSI POLARITÁS A TIG MÓDSZERBEN 

Negatív polaritást alkalmaznak a legtöbb TIG hegesztési művelethez. A 
hegesztőpisztoly a negatív pólushoz, míg a testkábel a pozitív pólushoz van 
csatlakoztatva. Ily módon csökken az elektróda hőterhelése és párolgása, nő a 
hegesztett anyagban felhalmozódott hőmennyiség. 

AZ HEGESZTÉSI ÍV HATÁSA A TIG LIFT MÓDSZERBEN 

A hegesztési ív meggyújtásához a TIG LIFT módszerrel nyissa meg a pisztoly 
szelepét, nyomja meg a gombot, majd óvatosan érintse a wolframelektródát a 
munkadarabhoz, és enyhén emelje meg a pisztolyt úgy, hogy az ív begyúljon. A 
kapcsológomb elengedése befejezi a hegesztési folyamatot (2T). 

 

 
Példa egy hegesztőpisztollyal a TIG emelési módszerhez, szeleppel a 

pisztolyban. 
 
 
FIGYELEM! 
A TIG pisztoly nem a széria alapfelszereltsége.
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TIG-HEGESZTÉSI ÁRAMERŐSSÉG ÉS LEMEZVASTAGSÁG-Táblázat 

Volfrámátmérő / 
lemezvastagság 

1.6mm    
Amps. 

2mm   
  Amps. 

2.4mm    
Amps. 

24ga（0.61mm） 10 / / 

22ga（0.8mm） 20 20  

20ga（1.0mm） 30 30 30 

18ga（1.024mm） 40 40 40 

17ga（1.5mm） 50 50 50 

14ga（2.0mm） 65 65 65 

1/8"ga(3.0mm) 80 80 80 

5/36"ga(4.0mm) 100 100 100 

5/36"ga ≥(4.0mm)  / 100-150 100-150 
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MMA BEÁLLÍTÁSI UTMUTATÓ 

Az MMA módszer bevontelektródát használ, amely egy bevonattal borított 

fémmagból áll. Elektromos ív jön létre az elektróda vége és a hegesztett anyag 

között. Az ívgyújtás úgy jön létre, hogy megérinti az elektródát a 

munkadarabbal. A hegesztőgép az elektródát folyamatosan olvasztja le. A 

hegsztőnek állandó ívhosszot kell tartani, ami alatt a hegesztőívet a hegesztési 

vonal mentén kell mozgatnia. Az elektróda bevonata olyan védőgázokat bocsát 

ki, amelyek megvédik a folyékony fémet a környező légkör hatásaitól, majd 

megszilárdul és salakot képez a hegfürdő felszínén, amely megvédi a 

hegesztést a túl gyors lehűléstől és a káros környezeti hatásoktól. 

 

 

 

 
 
Csatlakoztassa a munka- és testkábelt a hegesztő megfelelő kimeneti 
csatlakozóihoz, a hegeszteni kívánt elektródák gyártója által ajánlott 
polaritásnak megfelelően. 
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A hegesztési mód kiválasztása 
Nyomja meg a gombot, amikor a 
piros fény kigyullad az MMA 
felíratnál. Ez azt jelenti, hogy a MMA 
hegesztési módot választja. 

 

VRD funkció 
Nyomja meg a gombot a VRD 
funkció aktiválásához. Amikor a zöld 
fény kigyullad. Ez azt jelenti, hogy a 
VRD funkció be van kapcsolva. A 
kikapcsoláshoz nyomja meg újra a 
gombot. Javasoljuk, hogy az MMA 
hegesztés során kapcsolja be a VRD-
t. 

 

Hegesztőáram 
Forgassa el jobbra a CURRENT 
gombot az áram beállításához 30-
200A. 
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MMA Elektróda átmérő /Anyagvastagság /Hegesztőáram 

Elektródaátmérő/Anyagvastagság 
2.5mm 

Amps. 

3.2mm 

Amps. 

4mm 

Amps. 

17ga（1.5mm） 30 / / 

14ga（2.0mm） 50 50  

1/8"ga(3.0mm) 70 70 70 

5/36"ga(4.0mm) 90 90 90 

1/16"(5.0mm) / 140 140 

1/4"(6.0mm) / / 200 
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HIBAELHÁRÍTÁS 

Hibas Megoldás 
A mérő nem 

mutat semmit; 

A ventilátor nem 
forog; 

Nincs hegesztési 
teljesítmény 

 Ellenőrizze, hogy a főkapcsoló be van-e kapcsolva. 
 A tápellátás rendelkezésre áll a bemeneti kábelen. 
 Meghibásodás lép fel a vezérlőpanel 

segédtápegységében (forduljon a szervizhez). 

A mérő mutat; 

A ventilátor 
normálisan 
működik; 

Nincs hegesztési 
teljesítmény 

 Ellenőrizze, hogy a gép összes aljzataiba a kábelek 
jól csatlakoznak-e! 

 A kimeneti csatlakozóknál megszakadt az áramkör 
vagy a csatlakozás hibás. 

 A pisztoly vezérlőkábele elszakadt vagy a kapcsoló 
megsérült. 

 A vezérlőáramkör megsérült. (Keresse fel a 
szervizet) 



  

 31  

a mérő mutat; 

A ventilátor 
normálisan 
működik; 

Hibajelző 
jelzőfények. 

 Túláramvédelem bekapcsolt, kapcsolja ki a 
hálózati kapcsolót; indítsa újra a gépet.  

 Lehet, hogy túlmelegedés elleni védelemről van 
szó. Kérjük, várjon kb. 2-3 percet, amíg a gép nem 
hűl le, a hálózati kapcsoló kikapcsolása nélkül. 

 Lehet, hogy az inverter áramkörében hiba van. 
(forduljon a szervízhez) 

Hibas Megoldás 

Az áramellátás 
jelzőfénye nem 
világít, a 
ventilátor nem 
forog, nincs 
hegesztőáram 

 A főkapcsoló elromlott 
 Ellenőrizze, hogy a tápellátás megvan-e és a 

tápfeszültség eléri-e a kívánt értéket. 
 Viszgálja meg, hogy a tápkábel nem-e szakadt! 

Amikor a ventilátor 

megfordul, a 

jelzőfény nem világít 

és nem áramlik a gáz 

a 

hegesztőpisztolyból 

 A MOS panel kiegészítő tápellátásának zöld jelzőfénye 

világít. Ha a lámpa nem világít, akkor a segédtápegység 

nem működik. 

 Probléma a vezérlőáramkörrel, keresse meg az okát, vagy 

vegye fel a kapcsolatot a szervízzel. 

 A pisztoly vezérlőkábele megszakadt. 
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Hibas Megoldás 

A hegesztés 
közbeni kimeneti 
áram nem stabil, 
vagy a potméter 
nem vezérli 

 1K potmétert ki kell cserélni, ha sérültek. 
 Ellenőrizni kell a különböző csatlakozások, 

különösen a kimenti csatlakozók rossz 
érintkezését. 

A hibajelzőfény 
világít 

 Túláramvédelem lehet, kérjük, kapcsolja ki a 
gépet, és indítsa újra a gépet, miután a hibajelző 
fény kialudt. 

 Lehet, hogy túlmelegedés elleni védelem 
kapcsolt be, ne állítsa le 2-3 percig, a gép 
lehűlésésig. 

 Lehet, hogy az inverter áramköre hibás. Vegye fel 
a kapcsolatot a szervízzel. 
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KARBANTARTÁS 

Rendszeresen távolítsa el a port tiszta, sűrített levegővel. Ha a hegesztőgép 
füstös körülmények között, erősen szennyezett levegőben dolgozik, naponta 
távolítsa el a felgyülemlett port. 
A sűrített levegő nyomását olyan szinten kell tartani, hogy max. 2-4 bar. 
 
Rendszeresen ellenőrizze a hegesztő belső rendszereit, ellenőrizze a 
csatlakozások (különösen a berendezések és alkatrészek) épségét és 
megbízhatóságát. Ha rozsdát észlel, és laza a csatlakozás, távolítsa el a rozsda- 
vagy oxidbevonatot csiszolópapírral, csatlakoztassa újra és húzza meg. 
 
Kerülje el azokat a helyzeteket, amikor víz vagy gőz kerülhet a készülékbe. Ha a 
hegesztő nedves lesz, szárítsa meg, majd ellenőrizze a készülék szigetelését (az 
illesztések és az érintkezők között is). Miután ellenőrizte, hogy minden 
rendben van-e, folytathatja a munkát.
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